
Martin Bijnevelt                                                            door Eric Haarman

In 1926 was het aannemen van professor Martin Bijnevelt als 'directeur' van Advendo een schot in 
de roos. 
Martin Bijnevelt was na een succesvolle carrière als hoboïst in Den Haag, Schotland en Hongarije 
neergestreken in het oosten van Nederland. Deze internationale muziekervaringen bracht hij op 
bijzondere wijze over op de amateurs van Oost Nederland. Niet alleen de muzikale kwaliteit van 
Advendo werd enorm verbeterd, maar ook die van de zusterverenigingen Advendo Nijverdal, 
Harmonie Diepenheim, Crescendo Neede, Euphonia Eibergen waar hij enkele jaren daarvoor was 
gestart als dirigent van de amateurvereniging. In deze jaren werd een dergelijke vereniging 
aangeduid als dilettantenvereniging.  

In 1933 componeerde Bijnevelt een speciale 'Feestmarsch'
ter gelegenheid van de viering van 700 jaar stadsrecht van
Lochem.

Een hoogtepunt voor Advendo onder leiding van dirigent
Bijnevelt was de deelname in 1939 aan het concours in
Borculo. Als voorbereiding moest er flink geoefend worden.
Advendo oefende in die tijd twee keer per week. De
maandagavond werd geoefend onder de 2e dirigent Wim
Beumkes, en op de donderdagavond was de repetitie met
de 1e dirigent Martin Bijnevelt. Beide repetities vonden
plaats in Het Volkshuis te Lochem. Deze twee repetities  per
week waren voor de aanloop naar het concours in Borculo
echter niet genoeg. In de laatste weken voor het concours
werd er dagelijks gerepeteerd bij de winkel van Meutstege
aan de Pillinkstraat. Alleen op deze manier was de top van
Nederland te bereiken. 

Op 18 juli 1939 stapte Advendo in de tram naar het concours terrein te Borculo. Daar speelde men 
als laatste orkest de 2e Suite d’Orchestra en het verplichte nummer Ouverture Tannhauser. Met 
117 punten, het hoogste aantal punten dat in dat jaar op enig concours uitgedeeld, werd Advendo 
winnaar in de vaandelafdeling. 

Een aanbeveling van Bijnevelt was voor iedere muzikant een eer. Op 94-jarige leeftijd (2006) had 
de heer Derk Nijenhuis nog altijd het getuigschrift in zijn portemonnee bij zich. 


